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Věc: Výzva k výměně akcií společnosti Ekoinvest a.s. 
 

 
Představenstvo společnosti Ekoinvest a.s., IČ 428 66 669, se sídlem Pavla Švandy ze Semčic 
754/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, 
oddíl B, vložka 18646 (dále jen „společnost“) tímto 
 

o z n a m u j e 
 

že na základě ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení 
transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon“), došlo ze 
zákona ke dni 1. ledna 2014 ke změně formy listinných akcií společnosti z akcií znějících na 
majitele na akcie znějící na jméno. Představenstvo společnosti rozhodlo dne 3. března 2014, na 
základě ustanovení § 3 odst. 3 zákona, o výměně dosavadních listinných akcií a jejich 
nahrazení novými.  
 
Dovolujeme si v této souvislosti vyzvat akcionáře společnosti, aby v období od 1. dubna 2014 
do 30. dubna 2014: 
 
(a) předložil/i všech dvacet (20) kusů akcií v listinné podobě emitovaných společností 

o jmenovité hodnotě jednoho kusu akcie 100.000,- Kč (slovy: „jedno sto tisíc korun 
českých“) představenstvu společnosti za účelem jejich výměny; a současně 

 
(b) sdělil/i následující údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů společnosti 

vedeném v souladu s § 264 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 
družstvech (dále jen „ZOK“): 

• jméno a sídlo / bydliště akcionáře; a 
• číslo bankovního účtu akcionáře vedeného u osoby oprávněné poskytovat 

bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj. 

Výměna akcií a zápis do seznamu akcionářů budou provedeny v sídle společnosti v období 
od 1. dubna 2014 do 30. dubna 2014 v pracovní dny od 10:00 do 14:00 hodin. Pro předchozí 
dohodu, prosím kontaktujte pana Ing. Aleše Frídla, na tel. č. +420 602 583 383. 

Pro výměnu akcií společnosti je třeba předložit: 
 
(a) platné originály listinných akcií vydané společností; 

 
(b) platný průkaz totožnosti akcionáře nebo osoby oprávněné jednat jménem akcionáře 

nebo jeho řádně zplnomocněného zmocněnce; 
 
(c) originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo 

obdobného veřejného registru ohledně akcionáře právnické osoby prokazující existenci 
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právnické osoby, sídlo a způsob jednání jménem právnické osoby (ne starší než 3 
měsíce); 

 
(d) pokud je akcionář zastoupen třetí osobou, originál nebo úředně ověřenou písemnou 

plnou moc s úředně ověřeným podpisem/podpisy akcionáře, která bude plně 
opravňovat zmocněnce k předání stávajících listinných akcií společnosti, převzetí 
nových listinných akcií znějících na jméno a provedení všech úkonů s tímto 
souvisejících včetně oprávnění ke sdělení údajů potřebných k zápisu do seznamu 
akcionářů. 

 
Na základě splnění výše uvedených podmínek bude akcionář zapsán do seznamu akcionářů.  
 
Představenstvo upozorňuje, že: 
  
(a) akcionář, který bude v prodlení s plněním povinností podle § 3 odst. 1 zákona 

(tj. s předložením listinných akcií k výměně a sdělení údajů nezbytných pro zápis do 
seznamu akcionářů), není dle § 3 odst. 1 zákona po dobu prodlení oprávněn vykonávat 
práva spojená s akciemi, ohledně nichž je v prodlení; 
 

(b) podle § 4 zákona, v případě, že společnost rozhodne o rozdělení zisku v době, kdy je 
akcionář v prodlení s plněním povinností podle § 3 odst. 1 zákona, akcionáři, který 
bude v prodlení s plněním těchto povinností, nevznikne právo na dividendu ohledně 
akcií, s nimiž je v prodlení. 

 
Společnost nehradí akcionáři náklady spojené s výše uvedeným. 
 
Tato výzva bude v souladu s ustanoveními § 3 odst. 2 zákona, § 406 odst. 1 ZOK a stanovami 
společnosti uveřejněna na webových stránkách společnosti, v Obchodním věstníku a na 
webové stránce internetového celostátně distribuovaného deníku iDenik.cz (www.idenik.cz). 
 
 
Představenstvo společnosti Ekoinvest a.s. 
 

http://www.idenik.cz)

